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Psykososiaalisten avopalveluiden 
järjestämää toimintaa:
• Ryhmä kokoontuu Kohtaamispaik-
ka Positiimin tiloissa torstaisin klo. 
14-15.30 (yksilöajat ajanvarauksella).  
• Tila on varattu kokonaan Hykke– 
ryhmäläisille sinä aikana. 

KENELLE  
TARKOITETTU:
Tarkoitettu pääsääntöisesti erikois-
sairaanhoidosta ja muista psykoso-
siaalisista palveluista pois siirtyville 
mielenterveyskuntoutujille, jotka:
• pärjäävät omassa elämässään am-
mattilaisen jatkuvalla kevyellä tuella, 
joka tarkoittaa tapaamisia 1-2 krt/
kk (heillä on tieto siitä mihin ottaa 
yhteyttä, jos oma tilanne huononee)
• tarvitsevat tukea ja ohjausta 
psyykkiseen hyvinvointiin ja lääke-
hoidon ja laboratorio kontrollien 
toteutukseen
• hyötyvät ryhmätoiminnasta ja 
vertaistuesta
• mahdollisesti tarvitsevat sosiaali-
ohjaajan palveluohjausta

KENEN TOIMINTAA 
JA MISSÄ:

HUOMIO: Ryhmä ei ole tarkoitettu 
akuuttiin hoidon tarpeeseen eikä 
edunvalvojan tai asiakkaan tukien 
hakemiseen ensimmäistä kertaa.  
Asiakkaiden luona tehtävät kotikäyn-
nit tehdään vain painavista syistä.

 
MITEN RYHMÄÄN TUL-
LAAN?
1. Yhteydenotto puhelimitse ohjaa-
jalle. Samalla sovitaan haastattelulle 
aika.
2. Haastatteluajat ovat torstaisin klo: 
9.00-12.00. 
3. Lähete toimitetaan Positiimiin 
postitse tai itse tuoden. Huomio! 
Haastatteluun voi tulla myös ryhmä-
nä, jossa yksilöhaastattelu voidaan 
tehdä siinä sivussa tai erikseen 
sovittuna aikana. 
4. Lähete käsitellään työryhmässä ja 
päätös aloituksesta tai hylkäämises-
tä ilmoitetaan puhelimitse. Samalla 
ilmoitetaan aloituspäivä ja oman 
ohjaajan yhteystiedot.
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Mahdollisuus biljardin pelaamiseen ilmaiseksi!

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Positiimissa on mahdollisuus käydä, 
oman Hykke ajan lisäksi, kun itselle 
sopii. Voit osallistua kaikkeen avoi-
meen toimintaan tai poiketa edulli-
selle kahville, kun sinulle sopii!
Positiimissa kaikille avoimia palveluja 
ovat:
• liikuntaryhmä 1 kerta viikossa
• ryhmätoiminta ja retket (näistä 
informoidaan facebookissa ja  
ilmoitustaululla)
• infot eli asiantuntijoiden puheen-
vuorot
• ilmainen biljardin pelaaminen
• tietokoneen käyttö 
• kahvila, vertaistuki, palveluohjaus
Tässä vain joitakin mainittuna!



Porin Perusturva
PL 121, 28101 PORI
Maantiekatu 31, 28120 PORI
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OTA YHTEYTTÄ
Kohtaamispaikka POSITIIMI
Liisankatu 11, 28100 Pori

Yhteystiedot:
Sosiaaliohjaaja
044 701 0783

Sairaanhoitaja
044 701 2665

Lähihoitaja
044 701 8176

Ryhmätoiminnasta vastaavat: 
Vastaava ohjaaja  
Jaana Salonoja
044 701 3290

Vastaava sairaanhoitaja 
Anna-Mari Salminen
044 701 9597

www.facebook.com/Liisankatu11
www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys
www.facebook.com/porinkaupunki
Instagram: @porikaupunki
@porinperusturva


